فكرة مشروع مقـترحة

مشروع حلى واكسسوارات

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1نبشه عن الم رو
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .6التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .10رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
تةنيع ايكسسوارات والحلي

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

إكسسوارات والحلي

تةنيف الم رو

حرفي
1

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

464

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

644

رأس المال العامل

333
353

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
ترتكززفكركززرمكروع ززر عكل ززشكلع ز ك ت ززك كرإلكسس ز ررر ك روح ززبكنوا رل ززوك ر ززكوو وكروعمت خ ز كع ز كم ز

ك

رستمدرمكروع ردكروعت ررهككع ك(كرومرفك،كروقعوشك،كرودنون سك رو كوال ك.....كروخك)ك عتنركهذركروع زر عكعز ك
روع ور عكروعجد ةكرقتصود وكاظرركالامخوضكروتك خةكروت غ ةك موصةكرستمدرمكروعز ردكرو و زة،كافزورةكو ز ك
روعتفر دكل وكع كقن كروفنوئ كو ن عةكروع ردكرونس ةكروعستمدع كربكراتوج وك جعوو وت و.ك
كتعتنركعاتجو كروع ر عككع كروع ركروتبك قن كل وككروررردك(ذك ررك رازو ك)ك،كل عزوكنز كعسزعوركككروعازت ك
تتخو

كحس ك ق كرو

كل وك حجمكرالاتوجكك.كك

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحق قكررصكلع كوناوءكروتجععو كروسكوا ةكروعست درة.ك
 تحس كعست ىكدم كرالسرمك تعف فكثقورةكروعع كروسري.
 اح

كروعات ككند كروس عكروعست ردم.

ثالثا :منتدات الم رو
 تعتنركروح بك رإلكسس ررر كعز كروعاتجزو كروجعوو زةكروتزبكتقنز كل زوكرت زو ك سز در كروعجتعزعكروعح زبك
ن ك كلوم.كك
 تست دفكعاتجو كروع ر عكرالسركن ك كلوم.


عك كتس ق كروع ر ع كع كم
روع ال كك رإلل

كرون ع كروعنو ر ك روت رص كعع كرصحو كروعحو كروتجور ة كروكن رمك

كن رس ةكرالاترا ك رالتصو كروعنو ركنووج و كروتبكتق مكل شكتاس قكروععورضك

رالس رقكرو عن ةكروعمت خةك.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع .
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

نبشه عن فكره الم رو

ترتكزفكركزرمكروع زر عكل زشكلعز ك ت زك كرالكسسز ررر ك روح زبكنوا رل زوك ر زكوو وكروعمت خز كعز كمز

ك

رستمدرمكروع ردكروعت ررهككع ك(كرومرفك،كروقعوشك،كرودنون سك رو كوال ك.....كروخك)ك عتنركهذركروع زر عكعز ك
روع ور عكروعجد ةكرقتصود وكاظرركالامخوضكروتك خةكروت غ ةك موصةكرستمدرمكروعز ردكرو و زة،كافزورةكو ز ك
روعتفر دكل وكع كقن كروفنوئ كو ن عةكروع ردكرونس ةكروعستمدع كربكراتوج وك جعوو وت و.ك
كك
تعتنركعاتجو كروع ر عككع كروع ركروتبك قن كل وككروررردك(ذك ررك راو ك)ك،كل عوكن كعسعوركككروعات ك
تتخو

كحس ك ق كرو

كل وك حجمكرالاتوجكك.كك

( )6المساحة والموقع:
 كورةكروتجععو كروسكوا ةكربكروعع كة.كك
 حتوجكروع ر عكاوشكعسوحةكالكتق كل ك51كعتركعرنع،ك تقدركروجرمكرو ر ةكو ع قزعكروعقتزربكنحز روبك
21كد اور.

( )3البناء وتعديالت البناء:
سيتو إقامىة األتنيىة الالزمىة وهىم فىم الرالىى إسىمنتية تسىيطة  /حعيعيىة وليسىت متخصصىة كمىا بن المسىاحة
الالزمة محعوعة نستيا .

( )4اآلالت والمعدات:
تتعثز كععززدر كروع ززر عكنتز ر ركلززددك رد ر ك د ززةكعمت خز ككنوالفززورةكاوززشك و وززةكو ععز ،ك تعتعززدكرو وقززةك
رالاتوج ةكل شكع ورمكروعوع ك ل وك

ن عزةك حجزمكروعاتجزو ،ك تقزدركروتك خزةكرالجعوو زةكو ععزدر ك رالد ر ك

نعن غك()011كد اورك نقوكوألسعوركروسوئدمكربكروس قكروعح ب،ككعوكهبكع فلةكربكروجد كرداوه:ك
ك
ك
ك
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جد كرقمك()0ك
رون و
و وةك
رك وسكتعنئةك
لددك رد ر كعتا ل ككك

سعركرو حدم/د اور
21
---

روعدد
0
--روعجع ع

روك خةكروتقد ر ة/د اور
21
011
021
011

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
حتوجكروع ر عكونعضكروثو كرونس ك روذيكقدر كتك خت كنح روبك051كد اوركع فلةككعوكربكروجد ك
عداوه-:ك
جد كرقمك()5ك
روك خة/كد اور

رون و

51
21
21

كررسبك(لددك)5
عر حة
ص دو ةكرسعورو كع و ة

051

روعجع ع

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
قدر كروتكوو فكرإلجعوو ةكو ع ر عكنح روبك929كد اوركع فلةككعو ب-:ك
جد كرقمك()0ك
روعن غ/د اور
011
051
051
511
009
929

رون و
روععدر ك رآلال
روثو ك رود ك رر ك روتج فر كروعكتن ة
عجع عكروص كروثونتة
عصور فكت س سك عوكقن كروت غ
ررسكروعو كروعوع
اجعووبكتكوو فكروع ر ع
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( )7العمالة:
سيوفر المشروع فرصة عما واحعد لصاحى المشروع :
جعوا رقو ()0
العدد
0
1

الوظيرة
مال المشروع
المدمو

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتعث كربكرومرفك كذوككروم

كك رالو ر ك روس س كروحد د كروعمت خةكرو فعةكوت

كروعات ،كك

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يترتى على المشروع عفع تكاليف تسجيا المشروع وتعض المصاريف العمومية قتا التشريا وعليه تقىعر
القيمة االجمالية لمصاريف التأسيس المتوقعة للمشروع تمتلغ ( )511عينار.

() 3

رأس المال العامل:

تو احتساى ربس الماا العاما لهلا المشروع على اساس نستة من اجمالم الموجوعات الثاتتىة والتىم قىعرت
تحوالم  %01من اجمالم كلفة الموجوعات الثاتتة وتما قيمته  009عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة وال يوجع آثار تيئية سلتية للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
جعوا رقو ()2
التكلرة/دينار
011
051
464
511
009
353

البند
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قتا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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